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September 18, 1868

Amelia C[ourt] H[ouse], Virginia

A long letter of the Rev. Albertus C. Van Raalte, to his son-in-law, the Rev. Peter J.
Oggel, which was published in De Hope, Wednesday, September 30, 1868, p. 2. Van
Raalte described the beginnings of the new Dutch settlement at Amelia, is very positive
about the development of the various aspects of the settlement including the religious life.
VR does not appreciate the way African-Americans worship. The letter gives a vivid
account of the early days of this ill-fated attempt to found another Dutch colony.

In Dutch; translation by Simone Kennedy.

Original in the Holland Historical Trust Collection of the Joint Archives of Holland, Hope
College.

1868, Sep. 30

Translation by Simone Kennedy, 5/22/98

De Hope, 30 September 1868, letter from ACVR
De Hope: 30 september 1868, brief van ACVR

Amelia C. H., Virginia, September 18, 1868
To: The Rev. P. J. Oggel.
Dear Brother!
Not Richmond, but the above-mentioned post office is my new address.
All of us are doing well by the Lord's grace. Everyone of our people has settled, except
Mr. Sprik, who did not feel at home here. All families and unmarried people have bought land,
with the intention to still sow it, all of them also have some forest. There are many five-leafed
oak trees, which some use to make staves for flour barrels. These staves can be transported by
rail to Richmond for one dollar, or you can transport them yourself by boat to Petersburg.
Nowadays they pay nine dollars for these staves. The land, the forest, the water and its potential,
the closeness of the markets and the ocean make me like this place of settlement more and more.
I no longer doubt that there will be progress and development under God's blessing. I trust that
many Dutch will thank God for this opportunity.
The first three Sundays I preached for this small flock, with much delight. I sensed the
importance of this beginning for the future. It is such an meaningful matter to plant a church
together with a settlement, and to taste God's goodness in his ordinances of Sabbath and
worship. May God continue to give these gifts to future generations. Settlements like these save
these stripped and depressed regions, and only through them the population feels encouraged. I
also believe that the establishment of a Christian congregation of working people, who enjoy a
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Christian family life and growth, and who are thriving through farming will be a powerful
witness to the blacks, and encourage them to deal diligently with their time, to economize in
household expenses and form a close community. Because presently their religion does not
benefit their life in society. Their religion is very passionate and they often exhibit wild and
chaotic movements while worshipping. It is difficult to communicate sound beliefs and make
them remember them. You find or impenetrable darkness or a religion that comes out in streams
of words, which they themselves understand only partially—or are, at least, unable to
communicate soundly.
The landowners in this place are friendly and supportive. And when they are not in debt
themselves, they are willing to mortgage land without a down-payment. Many of them want to
give large parts of their land to have people work on half of them. They are willing to give the
land, the cattle, the necessary tools and a house for free. There is a Mr. Barrister who urges me
to come around Christmas (that is the time when contracts are drawn) to have eight Dutchmen
work on half of his land, under his supervision, for one, two or three years in a row. Many
people have told me that he is a noble and good person, who treats people who work faithfully
and diligently on his lands well. He would like to draw a contract to give those people 100 acres
each, and clearly designate that area in writing. They can take as much of these 100 acres as they
want, for $10 per acre. The down-payment is one dollar, the rest can be paid later with interest.
If some of you would like to do this, you can contact me for more information. If people are in
need of groceries, he can help, too. There will be many similar opportunities around Christmas
time. For this reason we ask the Dutch newspapers to reprint this information. Although the
inhabitants have had no prior experience receiving emigrants, they are willing to adapt in every
way—if told what is expected of them—and to help those who are in need. There are many
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people who want to sell their land without down-payment, or to have people work on part of it,
whatever they prefer. It has been a great pleasure for me to meet a young, Presbyterian minister
from this area. I-Es diligent, Christian work and his great talents command respect. He started to
set aside eight days for worship and meditation. They begin the day with an hour of prayer,
followed by a sermon, after which there is some time to talk and pray with those who have
special needs. After a refreslunent in the shadow of the trees, the day is concluded with a short
sermon and a talk by another preacher. The ministers in the area help him with his work. This
happens in the busiest time of the Summer, when the land is prepared for the wheat planting and
the labor intensive harvesting of tobacco plants. It is encouraging to see the high participation,
but it is even more moving and joyful to see God's blessing in the conversions taking place in
these self-sacrificing meetings.
Most days I have had the privilege to be present. My heart was enlivened and I felt
roused to love the preachers and these congregations. Fourteen people asked the church to pray
for their needs. Many rejoiced when hearing them confess their sins, express their thirst for
forgiveness and their hope on God through Christ, especially a number of mothers, who
struggled with a love that is only known in a mother's heart to find salvation for their souls. I
often felt the desire—and now even stronger—to also set apart days for our congregations. We
may certainly trust that God will bless the collective work and the preaching involved, which is
completely dedicated to the important issue of conversion. The diligence, the self-sacrifice and
the extraordinary work for the salvation of souls was blessed richly here, and made me ask: "why
would we not do everything in our power to work for the wonderful salvation of souls?" These
extraordinary meetings often have the effect of an alarm clock on those who otherwise go to
church indifferently or unnoticed, without paying attention to God's instruments of grace.
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I should cut short this letter for now. I commend you to the Lord and ask for your
prayers. Be assured of my love and respect.
You brother who loves you dearly,
A. C. Van Raalte
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Al <le ministers hebben bun ontslag
Ting over ta link% 011ichoon de bur- den de afscheiding der gemeenten ender ellendige mensehen den gloed humor ingediend, dit ook aangenomen is. Jose scheidene ho
gers gelled 'vreemd zijn aan het ontvanKruis, die gij, door uw verlaten en te- boosheid twit den zwarten wahn hunnor Concha is door de Koningin benoemd ten noorden
gen yen landverhuizers, zoo zijn ze toult rugkeering tot. mln Kerk, veroordeeld ongeregtighold ;Thallium). Gij wog tot lint volition van een nieuw Ministe. sas, aangevn
geiebd oni; zoo zij maar weten hoe, on; hebt.
dat laij evenwel nog niet gedaan
wel, dat snj Hagen en lasteren en verleitick in *nee to schikken, on die niet bele
En mm client gij Met slechts die adieu- den, on niets minder dote, Jan -de sank heat, De regering liecift liet land in gevecht vo
ben„ voort te baleen. Yellen zijn or, die ring, even ilk elk under leeraar, die in des Huron dienen, die gebeden
arm militaire afiledingen verdeeld, en dood on gee
bonne' linden 'geheel op <wad willen zijnen kring predikt, maar redigeert bo- dat HMS discipelen 66n mogton zijn— onder bevel van voorname generaals ge- on volgens
stela, die de onstandelingen zullen aan- reeds <Uzi b
Verkoopent ef voor een &gel willen laten vendien een bled, de Wachter genoemd, en wil, dat zij elkander lief hobben!
verbouwen,..zoo als men %Perkiest. Zeer dat de teak schijnt to moeten vervullen,
Eindelijk lantsij mij karakteriteren, vallen, De Kapitein Generaal van•Ma•
-- Gen, ,14
eingeileat 1i mij do bekendwordIng al. on; aan to toenail, tot welke ImmagImedomu of zentit Wine Phenotype Amerika en drla been, alle zamenkreneten van het
detWeigtivi
Mir met den jeugdigen Presbyteriaan- en verwaandhoden mensehen very:Wen de wend,' dnnr, too ear men uw bind volk verboden.
saiip predikant van doze streek. Zijn kunnen, in den naam van vroomheid en lezen wil. ik mod. II editor daarvoor
Te Sevilla is een voorloopig gouver- near Whew
gegreruebtlgo ijver, gepaard met 'vacua getronwheid. Omdat ik weet, dat er mijnen dank butulgon, en verblijd
neitent gev,nund, dat Espararo totPre- dent to verg
got!, stiiiingt bootlicking af. Hij zon- onkruid ender de tarwe is, .bevreemdt dat gij Mot awe Pliotographisten ono eldent benoemd heeft. Er wordt gezegd, zenden, tot
dertlegki.woordig reeds acht dagen af, mij dat niet van anonyine Instem-aars, kunst beproefd liebh .om in& beeld to dat de opstandelingen 34,000 soldaten
iót.godidtenstoefeningen. Men begint maar dat gij u laat gebruiken • els een nemen en to verkoopen. Is het dan zoo sterk zijn, en 11 oorlogisoliepen mot vijf dien Stoat.
— De lm
eon ,biduur,opgevolgd door machine, am die vnilkskarren door de geed
draagt men nu een duizend mutrozen hebben. De omwenSealant, waarna men etangen tijd af- wereld te voeren, begrijp ik niet; want schoon on roemrijk beeld van mij door teling breidt zich meer en meer int.
in working
?Amapa, pm to spreken en te bidden met ik kan nietgelooven dat bet u onbekend het land? Dat mag het publiek beoorDe Koningin, die te San Sebastian van Omaha.
degeneu, die,
. .onder hunne. zielebelangen is, dat personen die de Wachter karat- dance, zonder dot ik er over spreek; was geweest, visible naar Madrid gaan,
— In do
gobo
eeue]verversching. in tenseert, en zaken, die hij verbreidt, ge. maar nu gelool' ik dit, dat aller., die mij doch de wegen door den vijand bezet ; ;
hI
d•
dew, on der de boomen, genuine!' heel ande:s bestaan, dan de Wachter kennen, en in Amerika, en in Nederland, vindende, ging zij weder near Sebastian ' n uten
n
e
to liebben
.
, woHit . de claw gesloten met jons wil doen aelooven. In dat geval gelled)! op de hoogte sun, om te kunnen , terug Overal wait Espartero als Pre. dianen. Zi
, ,,,
it nn
;I.. /inn-lemon ore,. mle lievneedheirl der Pho. • aident uitgeroepen, on de revolutionairen paarden,
s
• ,•
Aiiumi. C.

gligenteint (Oututgt.
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ter* VOW'.
gelen genomen
leer dr GO1'01b1•111. Kerk. Een reeks van hen;
kraelitim; de nabijheid bij do Markten en blijve ik in liefde en hoogachting,
birdeit Ocenati, met de gelegenheid van
Uw n hartelijk liefhebbende. Broeder, jaren lit-oft hij met vrucht die leer ver- • "Dat ik ter goeder trouw onwetend" don opstand.
De fettipe, eel
kondigd, en op alle kerk-vergaderingen, ben;
vervoer per spoor en per water, bevre•
A. C. Viet Bakuni.
als do uitdrukking van zijn geloof bolo- "Dat ik,ZEd. lid en mij leeraar noemen- dat de Italianen
digit» mij incur ell Meer ISla de pleats
voor cone nederzetting ; zoodat ik geen OPEN BRIEF AAN DS. D. J. VAN DER den. Dat alles weet gij zeer goed,—en de, toon, een nieuweling to zijn, te hionw monarchic on&
langen. Een an
toch zendt gij het docir de wereld, wat en te onkundig, ow vragen te doen r
twijfel hob omtrent den voorspoed ei
HEMP.
nit menwsperigheid II, gewezen kon
"Dat
ik
to
voel
hem
indirect
en
direct
toede
lage
lamer
i.inderGods
zegen.
Ik
vertroinv,
iipboinv3
Wizards Broeder!
dicht. Ik denk gij moest gehoor geven gevraagd heb, nicer aan min oordeel muunste bewerklint VeleNéderlandees danken entice your
en dat do rebelle
Het is thane ongeveer 25 jaren gele- or aan,als er nog een christelijk geweten kon bevatten ;"
beginselen slech
zulk doen een ellendig,
den,
dat
ik
voile
de
eerste
maal
u
in
het
chit
in
u
spreekt,
imorete
Zondagim
heb
ik
nu
Da aria.
Heb do goedheid, 0111 dat lid, dien
grijsmen
genot
openbaar
hoorde
spreken,
of
zoo
als
christendom
in
u
kenmerkt,on
ewe
;lab
veel
s uoi deze Kleine kuilde
ehristelijken man, die het publiek verzegepredik4 ender een diep gevoel van dat toen noemde: oetbnen. Do Woor- heid moest or niet de kroon op mitten.
kert, dat ik hen, zoo als hij mij karakteHet Chinees
in
Anne
Ds. Donner, die de Rehearing
het geevigt van dit begin voor de toe- den : "Om inijner broederen, en mijner
riseen.—en die ongetwijfeld,door diepe, te Louden pan
isoiest. ' Het is een groote zaak, met vrienden wil, zal ik nu spreken : erode rika niet respecteert, on met ender
nooit getivenaarde • menschenkennis dal
— Koning
VUIL vielkplenting te gelijk Gods gemeen. zij in n ! Ome des huizee des Hoeren wil, Brakel bestreden heeft, is mede op de weet, uit drie a vim eenvoudige vragen, verleden Maand
ii
zoeken,"
naamt
zal
ik
het
goede
veer
lijst
der
trouweloozo
verleiders
gepleatst.
'in Plante') on mei de planting danedie ik hem gedaan heb;—heb de goed- zegd, dat Prides
liJk liet 'wet:der histellingen van Gods gij tot inleiding nwer preek, en maaktet In Nederland is hij een der meest go heid, dien nitnemendenden christelijken ken en begeortt
huh tn vn -Gods dag te smaken: God gij tot de uwen. Met innig genoegen achte leeraars; hij si del. onk in dit land man te-zeggen:
vende.
beware die gaven genadiglijk in de ge- boorde ik u awe bedoeling Ontwikkelen, bij alien, die hem. keener'. En ook gij,
— Ten tijde
.
e
kwaliDat
ik
door
zijne
uitmuntehd
slachten. Zulk eene volkplanting is de en dat te meer, omdat gij, zooals het Ttedakteur !keet hein daarvoor. Monet
ten
wagon van
nettling vendee° landstreken zoo out. heette,waart teruggekeerd van de voort- gij nu dien medelijdenswaardigen sehrij- Reeving van mijn persoon en capaciteit in Ayres door een
ver
niet
bobben
onderrigt,
als
hij
niet
eens
op
do
hoogte
gebragt
ben,
om
te
planting
der
grillige
dweeperij,
die
to
juen
be,ámuwt
het
bloot,.zeogezonke•e;.
— De zitting
bier den ook als het ecnigé middel ter Uithuizermeden, Spijk, enz., had pleats beter Wist, of hebben teregtgewezen, in- weten: wat ik le gelooven.heb van zijn "Vredes Congre
enbéer1eg.:;.00k geloof ik, dat. de wor- gehad, en tevens van cone gemeenschap dien hij nit kwaadsprekendheid zoo schrijven over de Kerk, — en le. denken den to Bern, Ze
ding yam eetie Christelijke gemeente van met de seheurmakers, toenmaals in het schrijft? Gij weet immers wel dat hij Van edit penmen. Het oordeel over horn
— In do N.
wetkendo menacken,- gainetende een Noorden van ons Vaderland "Zwol- een bekwaam, getigmw en regtzinnig lent ik den Tfeere,—alleen betnig ik, dat, van Mexico is
Cfrristelijk huiselijk leven, en bloei, en when" genoemd. Vergis ik mij niet, leeraar is, en geenzins de man, zoo als de als zulke mensehen de ChnetInen zijn in ving bil de Ver
w.elvareedo door eigen landbouw, een dan wean gij dear leeraar, en hebt met Wachter van hein milieu? En tech Amerika, ik er maar liefst niet toe be— Sir John
schouwspel geeft aan de zwanen, wear- awe terug,keering tot het lidmaatschap plaatst gij hot maar, om het do wereld hoor. Dock omdat de inonymniieen Gouverneur - a
schijnt
to
zijn,
zou
ik,
in
mijiletr zij krachtig gewekt ~den tot liet onzer kerk dus stilzwijgend verklaind, door ee zenden. Gij schijnt waarlijk wel phdolog.us
plants van Lord
liverijg beiiieden van tijd, tut Imislionde- dat gij gedwaald hebt,. toen gij dear de tank te moeten vervullon, om lengen no onverstandigheid, guano onderrigt
— Volgens
en
luster,
onbewczene
beschuldigingen
zijn:
op
welken
grond
ik
een
dag,weekhebt
betuigd,
"dat
gij
door
Gode
geBike iuiniglieid en zamenlev ing ; want
Japan, 'weld&
periodiek,
mane
niet
om.:me,
en
mitedien
door
God
zelvengeeniiefdelooze
veroordeelingon,
de
kweeof
maandschrift
zij boleti= weinig nut van hun godsdienst
steeds uit. De 1
toed= tijdelijk inaetschappelijk leven; roepen waart." Ik behoef ii niet to zeg- king van vijandschap en misleiding der authentiek had inooten.noemen,—en op velo gavot:hum
teel van leant godsdienst is hartstegte- gen, dat de kindoyen GUIs zich verblijd- onkundigen door de wereld to zenden. welken grondhij een authentiekgeschrift weed. Vreeind
w int is alles behalve benipenswriar- geloofwaardigheid ontzegt. Misschien
ilijk *ei.i..\makvól van wilde, verwardu be- dC11, dat zich een mensch van de dwa- lI_
is mijne vraag wear boneden zijne bone mishandeld, en
weging Het is inoeijelijk om ze bestein- ling zijns wegs had bekeerd. Verder dig l
lijk besluit teg.
Voider meet Ds. Dijkaterhuis ender kritiek; Het zij zoo !
kdenlebeelden te dew) ontvangen en vernam ik niets bijzonders van n. AiHiernwele necim ik alkebeid van dice vaardigd.
doen behouden; of men vindt taste- leen wist ik, dat gij atudeerdet, an dat het ruwe mot van den inquisitenr zijn
De 00111 van •
lijke,dikke duisternis of nee godsdienst gij in 1844 tot leeraar, toen in de kerk, hoof(' verliezen. Hij ie een ketter; want schnonen, braven man en liefliebbenden kade is deny .
(fl--en
ben,
met
heillnule,
Christ
on
In- stneomen'van woorden, IVILIM an zij zijt toegelaten. In lateren tijd hebben Vier, niet zeem vestige, lethal hebben hem
tot Mikado 1111]:
WEse. Redakteur,
zeleed weinig verstaan, ten minsto :ken wij meerdere kennis van elkander heko- verclaclit van afwijking in de leer,—on
X.1,1~1~.111~
ince,—en ofschoon ik juist Met zeggen die =ink is door de Synode beaincligd. VW 11 lieniabliende Breeder', neon tiaa
anderen weinig bepaalds inededeelen.
B. Dz BEM
De 14.4b4zatters alhier. zijn:-gesehikt kan dat wij ooit bijzonder sympriiihiseere "Is De. de 'Heil dat vergeten? den zijn
- -.....
•---. en hulpvaardig, en zoo zij =teen niet den, seem ik tech ook niet enders, of gij de officieelo stukken disponibel om de
deer sollulden gedreven worden, willen heldt opvegtelijk ingesteind met de leer, ketterij van Dijksterlinix epenbaar to
mj
. zirgjtarne land geheel op.crediet peen. dienst en tuck, zoo als die uitgedrukt is maken." Neon, Ds. de Bog went emir
Heide Iliiizem
gaarne een greet geileelte in de alondeBelijilenis-Selitinen enKerk. goed wat er van de zna is, maar weet
GEDUCHTE OMWENTELING IN
men Maandag,
•van jMn land om de helftlaten bearhei- orde, en in deCheAfg. Kerk is betracht het geheel enders dan de Wachter. En
sPANJE.
In den &mutt
dn;.ngeven zij land, het vee en Imo. Na een twintigteljereddie kerk tobobben wat lit erelan nu van die ketterij ?
Dijksterhuis werd door eenige leden Gen. Reporter() door de Revolutionairen runt, (genoeg:
d,lgo geieediehappen ter bearbeiding, gediend, lumen gij eau roeping ruin van
tot--President uitgeroepen.
en ook lede Vito wooing. Een beer Bar- eene vereenigiug in Amerika, die in 1857, beschuldigd, dat hij in strijd niet Zoelbehandelen,) vi
Mannar, noon DE OPSTINDYI.INGVN
ruder dnpgt er zeer op aan, om met op hear verlangen om vereeniging met dag 2 had gepredilit, dat Iiij beredetwee minder
:hersijjd.Tdan is bet de gewone tijd om de Kerk in liet Vaderland, door de Sy- noord had, dat het vooral het krniR van
11Erit0./e1tn.
woordig. De
:del
kon
warden
erkend,
sidke kéntrakten te maken,) door 8 wer- node to Leiden
D111114118 was, dat ons de vreeselijklieid
WM. men sedert ecnigen tijd mead° aan, om tot it
kende Hollanders zijn land onder zijne die haar verzoek sleeks voor kennisge- of godontemendheid der zonde deed
<Breads opt de helft to laten bewerken, ving aannam ;—eene vereeniging, wear. kennen. Die vaak kwani op den kerke- is gebeurd. Tim Spanje heeft thane een inn een enorw
voor •, 66n, of voor twee, of voor drie ja- van de Synod° van 1866 geloofde: "dat read, mi—Dijksterhuis werd geregtvear- omwenteling pleats, die voor dat land ging tot IO N
roam digd ; op do Klassis, en—Dijksterhuis greet° gevolgen kamil,ebbemm. Onder de
ren. Men ;qt. .algemeen, dat hij een zij zich fad ent
110t. I Nis gee
edel en goedaardig man. is, en dat bij onz bijzondere oorzaken van de Kerk in werd geregtvaardigd ; op do Prov. Ver- regering van Koningin Isabella,is Spanje
geed deep zal aan dezulken, die met Amerika hoeft afgescheiden." Ik neem gadermg, en—Dijksterhuis werd geregt- tot zulk een laagte van burgerlijke en was, lokte dit .
trouw en vlijt zijne landen willen bear. de mogelijkheid aan, dat het mi in Neder- vaardigd ; op du Synode, en—Dijkster- godsdienstige slavernij gezonken,dat het doch men be'
heiden, en den wil hij tegelijk kontrak- land onbekend was, dat gij mm met de hnis werd, bij monde van eene Commis- nu eigenlijk niet meer clan een aanhang- October te vei
tetéit derdezullien, voor 1b0 akkeris elk, aanneming van liet beroep dier veree- sie, door de bynode gezonden, geregt- sel van Rome is. Onlangs sloeg zij voor,
— De Wet;
duidelijk aan te wijzen. bij het kuntrakt niging afgeheiddet van—en vaarwel vaardigd. &edam, engelen en men- out den Pails bij te staan in het luminasluiten, die elk kan aanvaarden, zoie ver zegiet aan eene kerk, die gij, na vroege- schen, en christonen in Amerika, die mot yen zijner wereldlijke mag, door de gee" heeft een reset
1441.w:ton magtig zijn, voor #10, per re dwaling en terugkeering tot hear, dat allee onbokend alit, den ketter van wapende troepen van Spanje. Het.ziet Crook dank te
akker: ema dolfar-betalende bij de aan- acne reeks van jaren feitelijk voor de den Wachter ! Bedakteur I gij hebt wel er nu near,dat zij die zelf ten hoogste de gemaakt lui
v1kr4Ing et eVérige op interest. Zoo Ware Gereformeerde kerk hebt 'erkend, de geschiedenis niet mede behandeld, noodig zdhebben.
éraijn,ehé nu zulk een aanbod willen, inaar kan nog niet verklaren, hoe gij in mac& weet inch wet zooveel dat de
De berigtmf uit dat land zijn als nog heden der Ind
— Een af,.
kuinienzijnalereinlichtingVragen.Wan- Amerika zijnde, uw oog kunt sluiten Wachter ons gruwelijk misleidt, als of vc rachillend, on het eene spreekt liet anneer personen van levensiniddelen moeten veer het onbijhelsche en engereformeer- hij ons den indruk geeft, dat eene on- dere soms tegen, wear= men alles nog heeft in een gi
Worden. voorzien, wil hij hieraan }wince. de van twine afscheiding, als <lie bier trouwe kerk den ketterst-hen Dijkster. niet voor waarheid kan honden, doch nen gedood, e
Vele mike gelegenheden =laden er Wei heelt plants gevonden, en hoe gij kunt huis delcl i.. Ik begrijp niet, wanno- wij deelou dan ook slechts inede,wat were
•— Vijftig
kerstijd zijn. Daarom verzoeken wij de voortgaan, znlk cone scheming te dic- wegen ken, me im le laten ,gebrniken als katik heeft pleats gehad.
Zaturdag
don
n
tederlattpigébe bladen,. doze medeace- tion, die tech geen beteren greed hoeft, de machine, nl locomotief, waardoor die
Al de ministera hebben hun ontslag
:Oar te némen. Ofschoon de bur- clan do afscheiding der gemeenten ender ellendige 1110118011011 den gloed Inumer ingediend, dat ook aangenomen is. Jose scheidene lion
gers geheel vreemd zijn aan het °Mene- 't Kruis, die gij, door nw verlaten en to- boosheid met den zwarton walm Minuet. Conch:i is door de Koningin benoemd ten noorden v
mvan landverhuizeni, zoo zijn zo toch rugkeering tot. de Kerk, veromeleelil ongore,gtigheid nil-spuwen. Gij weet tot liet vormen van eon nieuw Ministe- sas, uneven
geiied om, zoo zij maar weten hoe, ern hat.
wol, dat zij liegen en Imam» en Yodel- rie, dat hij evenwel nog met gedaan
tickle alles to schikken, en die niet hele
En nu dient gij niet aleohts die schen. den, en niets minder doen, dau da rank heelt. De legering been het land in gevecht vole
'ben , voort te helpen. Velen zijn er, die ring, even ale' elk ander leeraar, dia in des Ewen dionen, die gebeden heeft arm militaire afdee pipe verdeeld, en dood en gown
leaden 'geheel Sp crediet willen zijnen kring predikt., maar redigeen bo- dat zijne diseipolen 66n mogton zijn— onder bevel van voornaam generaals ge- en volgens di
verkoopen, of voor een deel willen laten vendien een blad, de II/adder genoemd, en wit, dat zij Omeler lief hehben!
steld, din de opatandulingen zullen aan- reeds dip bij
verbouwent zoo ale men verkiest. Zeer dat <le teak schijnt te moeten vervullen,
Eindelijk laat gij mij karakterlieren, entice. De Kapitein Generaal vaii-Ma— Gen. So
átingénkliai is mij de bekendwording al- om aan te toonen, tot welke luaglieden of zendt mijne Phototype Amerika en drid heeft alle zaineeknmsten van het
deiWetgoven
hier met den jeugdigen Presbyteriaan- en verwaandheden monschen vervallen de wereld door, zoo vine men uw bled yolk verboden.
;thee predikant van daze streek. Zijn kunnen, in den naam van vroomheid en luau wil. Kt moot mm echter damoor •Te Solana is cen voorloopig gouver- naar \Viable;
goderuclitige fiver, gepaard met groom getronwheid. Omdat ik weet, dat er mijnen dank butulgen, en verblijd mij, fiereent gem ind, dat Espartero totPre- dent te verso
gaSiest, 4M,113gt hoogachting af. Hij zone onkruid onder de tarwe is, .bevreemdt dat gij met ewe Photographisten eene sident benoemd beet. Er wordt gezegd, zenden, tot
dertlegenwoordig reeds eat dagen af, mij dat niet van anonym° lasternars, kunst beproefd beht,tm mijn beeld to dat da opstandelingen 14,000 soldaten
dien Stmt.
tptpd4isnswefuningan. Men begint. maar dat gij
laat gobruiken als one nemen en to \whoopee. Is het dan roo sterk kiln, en 11 oorlogméliepen met vijf
— De lra:
den:*Claktitet een .biduur,opgevolgd door machine, out die vnilmskarren door de geed getrofibn,—en draagt men nu een duizend matrozen hebben. Do omwenin werking t,
plediking, waarna men eeuigen tijd af- wereld te voet-en, begrijp ik niet ; want schoon on roemrijk beeld van mij dooi- teling breidt zich meer en meer nit.
Netter; pin to spreken on to bidden met ik kan Diet gelooven dat bet it onbekend liet land? Dat mag het publiekbeoorDo Koningin, die te San Sebastian van Onialia.
degenen, dw. onder hunne zielsbelatigen is, dat personen die de Wachter karat:- deelen, zonder dat ik er over spreek; was geweest, wilde near Madrid gaan,
— In do (
.
xig0,zijn. Na eene,verversebing ill teriseert, en zaken, die hij verbraidt, ge- miter nu geloof ik dit, dat alien, die mij doch de wegen door den vijand bezet
in
dozen
Ste
inhaduwyonder do boomen, genomen heel ande:s bestaan, dan de Wachter kennen, en in Amerika, en in Nederland, vindende, peg zij weder near Sebastian
'lie.bben„wordt „de dag: gesloten met ons wil doen gelooven.• In dat geval geheel op de hoogte zijn, om te kunnen terim.. Overal iá,ordt. Espalier., als Pre. airmen. Zij
eenc.;: /Mae; prodikiup en een toespraak laadt gij eene zware verantwoordelijk• oordeelen over de bevoegdheid der Pho- sidént uitgeroepen, on de revolutionairen paarden, 4 7 X
@Amin auder•preclikánt. -Zijne nabu- herd op u, dat gij lengen en taster \Pere tophobischo Photographisten, -en den eischen dat Isabella afstand van den en hebben v
.rigg.gmbtsgenooten helpen hem in het breidt, haat en vijandschap kweekt, en handel van DoMiné van der Werp. Be- troon zal doen, ten behoeve van baron
koren, 11,26
En.dit nu, geschiedt in den tijd onkundigen en eenvoudigen verleide
halve dat hot-te verwachten is, dat nerd zoon, en dat zij de Cortes bijeen zal roeandere
\Teel
van, de grootete zomurclrukten, de bereiOm iets te noemen. •
klandizie er niet door zal vermeerderen; pen om de . Silken des lands op beteren
1,300 acres
ding van tirwegrond en de arbeidzame
Gij plaatst het schrijven van eenen zijn ley in staattesteld, om te mogen voet te' brengen.
'mingling der tabaksplant !De aanzien- stouten lasteraar, die Ds. Brummelkamp aannemen, dat elk lichtbeeld dat uwe
— Edwin
Bravo en andere ministere zijn naar
lijke deelneraing is opwekkend, doch doet voorkomen als een partijman van lichtschuwe lichtschrijvers ons voorti Frankrijk vertrokken. Prim, de leider !weft twee p
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seeder; pm to spreken on te hidden met ik kan nietgelooven dat het it onbekend het land ? Dat mug het publiek heoorDe Koningin, die te San t.sebastian van Omaha.
degenen, die ender hunne zielabelangen is, dat personen die de Woeliger karat. Melee, zonder dat ik er over spreek; was geweest, wilde
I near Madrid gaan,
de
gebogano..,age emiet verve:arching in terimert, en zaken, die hij verbreidt, ge• mane no geloof ik dit, dat alien, die mij doeh de wegen door den vijand bezet .
.11
,de séhériáve onder de brume; genomen heel andern bestaan, clan de Wachter kennen, en in Arnerika, en in Nederland, vindende, sing zij wader near Sebastian 'n ' er.it
Cc lichhcii, wordt .de dag. gesloten met one wil doen gelopents. In dat geval geheel op de boogie zijn, oat te kunnen terug: Overal wordiEspartero als Pre. dianen. Xi
oordeelin1 nvor de bevnentlheid der Tim., sident nitgernmien, en de revolutionairen paarden, 42
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anueene rut
krijgt er tegenwoordir• negen Doi • tenon, en net slim Deem anniinvolen len, en thil. Itij germ hook Mien iniikon, re vertutie ben ;
"Dat ik met d.eit awaits id 6c• beret" goring been, dad. I
met, de
tars von, net I•and, Bosch, tie Water. en de voorbede verzoolit to bobbed, vet, lat Itij niet vats harte insulin
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genomen 1 1
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Gordon'.
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van
hen;
Intelitén, de nabijheid bij de Markten en
ve ilc in liefde en hoognehting,
"Dat ik ter goeder trrenv onwetend" den opstand.
bijkleis Ocenri, met do gelegenheid van
Uw it hartelijk lief hebbendoBroeder, aren heelt hij met vrtieht die lour vet,
lenaps,
en , 1
De
ondigd, en np alle kerkvergaderingen, hen;
vervoer per spoor en per water, bet-re.
A. C. Van HAsurs;
Is de uitdrukking van zijn geloof bole- "Dat ik,ZEIlid en mij leeraar noontime dat de Italianen I
'iligtás mi.; men on men nut de plains
lens Dat alles won gij zeer gocil,-en de, toon, een nieuweling te zijn, to bionw monarchie ondo
voor cone nederzetting; goodac Ic gnu OPEN nit= AAN DS. D. J. VAN DER
langen. Een nit
och zendt gij liet door de wereld, wat en te onkmulig, on; straws te donor
t wijfel bob orairent den voorspoed on
WEEP.
"DA ik to veal nit nieuwsgierigheid II, gewezen kon
e lage Taster hem indirect en direct toe.
opliontv„fincler Gods zegen. ik vertrouw,
dieht, Ik denk gij moest gehoor geven gevraagd heb, meet- dan mijn oordeel name°, bewerk•
litigants Broeder!
•Int VeleYederlandera dankeit zullen voor
on dut do Smile
Het ia thane ongeveer 815 jaren gele- r aan,als er nog een christelijk geweten knit bevattett ;" enz.
deze•oMining.
beginselen sleety
Da drie niece Zontlagn heb ik int den, dat ik veer de eerste maal II in het n u spreekt, dat milk /Inn con ellendig
Heb de goedheid, rim dat lid, dien brniken.
a out deco klefue kudde suet veel genet openbaar Londe spreken, of zoo als men eltriatendom in is ketunerkt,on tun grip. eltrietelijken limn, din het publiek verge.
._ .
wrinr- Ida moest or niet de kroon cm zotten.
gepredikt, onder eon diep gevoel van dat tnen noemde: oeihnen.
loess, zoo als hij mij karakteHet Chinees
kert, dat
ikdie ongetwijfeld,door diepe, Le Linden geeni
Ds. Donner, die du erthenring in Aine.filmed
net ewiet van dit begin voor de toe. den : "Om mijner broederen, en mijner
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rika niet respecteert, en net ender 8
,koonst. ' Het is een gruote zaak, net Mendell wil, zal ik no spreken: vrede Brakel
- Koning IV
bestreden insifts is mede op di, nooit getivenaardn•menachenkennia dat
• e,tsii oblkplancing te gelijk Gods gemeen. zij in ti ! Om des 'mires des Hoorn wil,
drie d vin eenvoudige vragen, verleden Memel
weet, uit
ee te pinto; en met de planting clade• rat ik het goedo von zoeken," neat= ijst der trouweloozo verleidoragepinatet,din
ik hem gedaan heb Hub de goed- zegd, dat Prides
lijk het zoete der instellingen van Gods gij tot inleiding Inver in•eek, en mnaktet In Nederland is hij een der mend ge. held, dien m
tnemendenden christelijken ken en begeenr
huts en yin Gads dag te smaken: God gij tot de uwen. Mac innig genoegen ante leeraars; hij is dat. ook in dit land man te zeggen:
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Dat ik door zijne nitmuntande kwali- - Ten did.'
'slachten. Zulk eene volkplanting is de en dat to meer, omdat gij, noels liet Redakteur Ikent hein daarynor. Moen
Weston van
redding van deze. landstreken, goo out' heette,waart teruggekeerd van de voort- gij nu dien medelijdenswaardigen schrij. ficering van mijn persoon encapaciteit in ton
"or een
bloot, cmogeionkon; wen betchonwt hut planting der grillige dweeperij, die te ver niet hebben onderrigt, ale hij niet eens op do hoogte gebragt ben, om to AYvell
Do zitting
hieedan ookals het eenige middel ter Uithnizenueden, Spijk, eng, hml pleats beter Win, of liebben teregtgewezen,in. weten : lent ik te aelooven loch van zijn "Vredes Congre
opl/eHring.:'.0ok'geloof ik, dat de wor- gehad, en tevens van mine gemeenschap dien hij nit kwaadsprekendheid zoo sehriftien osier de kerk, - en te denkos
non zzja perinea Het oordeel over hom den te Bern, Z„l`
ding van eon Christelijke gemeente van met de seheurtnakers, toenmaals in het schrijft? Gij weet inners wel dat hij
-ell' ," , N.
werkendo monschem. gontetende een Noorden van one Vnderland "Zwol- een bekwaam, getjntaw en regtzinnig laat ik den ffeere,-alleen betuig ik, dat,
'Cfrrietelijk huiselijk leven, en bloei, en schen" gent:nil Vergis ik mij niet, leer:tar is, en geenzina de man, zoo ale do als ztilki manse-hen de Chnefenen zijn in van inex'en le '
de Ver
s eivarende door eigen landbouw, ten dan waart gij dear leeraar, en hebt met Wachter van hem tenent ? En ton Amerika, ik er maar liefst niet toe be- ving bij
Sir John
eihnnwspel geeft man de zwarten, waar. uwe tenigkeering tot het lidmaatschap plaatst gij bet man, om het do wereld hoor. Don omdat de anonyms? een donr
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vurig besteden van tijd, tot linishontle- dat gij gedwaald hat,. toen gij daar de taak te moeten vermilion, one lengen no onverstandigheitl; gams
Volgens
kVjkogióinigheid en sountaileviii"; want licht betuigd, "dat gij door (lode ge- en lamer, onbewegenn beschuldigingen zijn: op waken grond ik een deg,- wed
moor Japan, loreichir
guilt:I/ben weinig nut van hue midsdientit mediae, en mite-lien door God zelvenge. enfieftlelonze veronnleclingen, de kwee. of maandschrift smidperiodiuk,
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's mallets tijdelijk maatschappelijk leven;
vele Zeveaum
eel vatibunue godallenet is hartstogte• gen, dat de kinderen &de glob verblijd. onkundigen door de wereld to zenden, welken grond/ei,!eon authentiekgeschritt weest. Vreentib
Vank.val van wilde,verwarde be. den, dat rich een mensch van do dwa- Uw pt is alles behalve benipenswaar- eloolkaaidineid ontzegt. Misschien mishandeld, en
jk
ia mijne vraag war babe en mjne hoogo
•• piing Het is anooljelijk one ze bestem. fing zijns wegs had bekeerd. Verder dii
lijk bona mg,
Verder meet Ds. Dijksterhuis onder kritiek. Het zij zon !
fie; denkbeelden te don ontvangen en vernam ik niets bijzonders van it. AiHierinede 'teem ik Minim:id van dien vaavalfidto doenbeheuden ; of men viudt taste. leen 'vist ik, dat gij stedeerdet, en dat liet ruin Ines van den inquisiteur zijit
De "Ill van •
lijkófiikko duisternis of eene godsdienst gij in 1814 tot leernar, loess vs de kerk, boolii verliezen. ilij is can ketter; want mtlionnen, braven inan en liefliebbenden kailn is
tinny .
in. Mr oometi'van woorden, wears an zij zijt toegelaten. In Interim tijd liebben vier, niet germ rustigo, leden hebben Item Christen (2)-en ben, met 'milked°,
tot. Mikado tan
WEse. Redakteur,
selverikeeinjg verstaan, ten ininate :tan wij meerdere kennis van olkander beko• verdant, van afwijking in de leor,-on
"""-"t
inen,-en °Melton ik juist niet zeggen die gunk is door de Senile beaindigil. uw uliefliubbendis Browler sews,
macros weinig bepaalde inededeelen.
B. DE Haidi
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De listabegetters alhierzijm.geschikt knit dust wij ooit bijzondersyinpakhiseere "Is The. de Deij dat. vergeten? dan gijn
-en hulpvaardig, en zon zij zelven niet den, weet k toil, ook niet enders, Mimi de ofheilide stuk ken dispombel om an -- - ------ • ---- - S-'- -- - - • ----,-,drier sollatidon gedreven woolen, willen licht opeogtelijk ingestemd met de leer, ketterij ran Dijksterhum upenbaer M
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yefeft.willén gaarne een groot vanity in de alnutleBelijibinisiSchrinen enKork goer, wiat er van do sual is wear weet <man:MITE OMWENTELING IN
nten Mnandag,
SPANJE.
van ire° land om de helft laten bearbei- orde, en in doChr.Afg. Kerk is haunch; het gein-el endersdal, de Wachter. En
-z;;;i
3
In de" -74",""/
dgnj dam geven zij land, het vee on noo. Nneentwintigial javedd ie kerk Lebanon teat itt er.den 1111 vim die ketterij? Dit (.
iiiirmoisee
4„.
rum, (gennogi
Dijkstet•Intis werd donr eenige leden
digis ggieedichappen ter bearbeiding, gediend, mount gij een moping an van
tot President uitzeroeuen.
su colt eene itrije woning. Een heer Bar. eene veins:Aging in Amerika, die in 1857, beechnkligd, dat IA in atrijd met
twee minder
Mount> Tama Mt niellmsenisnys
rietér dringt er zeer op aan, ons Met op haar verlangen ons vereniging met slag 21mil gepredikt, ilia hij berecleBELIMICIM.
'ketiii1j4..(dan is liet de gewone tijd non du Kerk in liet VaderInnil, don do Sy- nand had, dat het vonnl het kruis van
wnordig. De
zulke kontrakten to maken,) door 8 wee node to Leiden niet kern worden erkend, Christus was, dat ons de vreeselijkheid
Wat men sedert eenigen tijd %Image aan, on, tnt hi
kende Dollandera zijn laud cinder zijne die hen verzon slechts COOP kessnizgei of godonteerendheid der Emile deed
Spaeje heeft thane een met en nun
dirdetie om de helft to laten bewerken, ?sing aannam i-onno voreeniging, wear. kennen. Die zaak k want op den kerke- is gebenrd.
von: éGn, of veer twee, of voor driuja- van de Synode van leen geloofde "dat mad, eir-Dijksterhitis werd geregtvaar- omwentelinl plants, die voor dat land ging int Id .N
nareglzinnigheid,
maar
gremto
gevo
gen
kan bebben. Onderde
zij
tin
nice
oat
digd
;
op
de
Klassis,
ett-Dijksterlinis
gen. Men egt 'algemeen, dat In een
Hide gee
edel en goedaardig man. is, en dat hij oat bijzondere oorzaken van de Kerk in werd geregtvaardigd; op de Prov. Von regering van Koninginkáibella,IsSpanje liet
geed doen kal aan dezulken, die met Amerika heeft afgescheiden." ik neem gadering, en-Dijkaterbuis werd geregte tot zulk een laagte van burgerlijke en was, lokte clit •
tree& en vlijt zijne landen willen beat. de mogelijkheid aan, dat het n in Neder' vannligcl; op du Synede, en-Dijkster- godsdienstige slavernij gezonken,dat bet don men bee
Bolden, en dan wil hij tegelijk kontrak- land onbekend was, dat gij ti met de Inds werd, bij monde van eene Commis- nu eigenlijk niet meer dan een aanhang- October to vet
iern ent"dezulken, voor I b0 akkers elk, aanneming van bet beroep dier veree- sie, door de Symftle gezonden, geregt- sel van Rome is. Onlangs sloeg zij voor,
- De Weft
duidelijk aan te wijzen bij het kuntrakt Wiring afscheiddet van-en vaarwel vaardigd. Ziedaar, engelen en men• ens den Pans bij te staan in het handhaskillets:die elk kan aanvaarden,ems, ver adet aan eene kerk, die gij, ea vroege. schen, en christenen in Amerika, die mot ven zijner wereldlijke rnagt, door de ge- heeft een stool
air dassitoi magtig zijn, voor 810, per re dwaling en terugkee-ring tot hear, dat alles onbekend gilt, den ketter van wapende troepen van Spanje. Heb.ziet Crook dank te
akker: •een dollar betalende bij du eau- eene reeks • van jaren feitelijk voor de den Wachter I Rodakcenr gij hebt wel nr tin near, dat zij die zelf ten hoogste de gemaakt li<
volseding, het otiérige op interest. 'Lou Ware Gereformeerde kerk hebt erkend, de geschiedenis niet mede behandeld, noodig zal hebben.
De berigteir uit dat land zijit al* nog heden der Ind
er zijn, die nn zulk eon aanbod willen, mar kan nog niet verklaren, hoe gij in man weet toch web zonveel dat de
- Een af'
kunnen-zij tinier° inliehting Vragen.Wan• Amerika zijnde, uw nog taint sluiten Draelder ons gruwelijk misleidt, ale of es mobillond, en het eene spreekt liet an.
siéer persona van levensmiddelen moeten nor liet nobijbelsche en migereformeer. hij ens den learn geed, dat eene on- dere some tegen, waitrons men allee nog heeft. in eon gi
rvordeti voorzien, wil hij hieraan
de van eene afscheirling, ale die hier trainee kerk den ketterarlien Inkster- niet voor waarheid kan honden, doch non gedood, e
Vele zulke gelegenheden zouden t, met In-nit plants gevonden, en line gij kunt hula ankh, lit- hogrijp niet, wat into. wij deeleudan ook slants mede,wat wen.
- al ftig '
kerstijd zijn. Daarom verzoeken wij de vnortgaan, zulk eene echenring to die- wegen kan, inn ti le laten goln•niken als kelijk heat pleat' gelled.
Al da ininieters bebben him onislag Zattwdag don
Nederlandwihe bladen, den mededee- non, die took gen 'uneven grond beett, iie maohinoi rif locninntief, tvaardoor die
Ting •)7Ver te nemen. Ofschoon <le bur- den de alkoheiding der grent•enten onder ellendige inensehen den gloed hinter ingediend, dat nok aangenomen is. Jos° Beholden lion
gers geheel vreemd zijn aan het ontvan- 't Kruk, die gij, door ow verlaten en te. boosheid met den marten walm banner Concha is door de Koningin benoeind ten %mulct] v
genyan landverheizein, zoo zijn zo truth rugkeering tut do Ken, veronrcleold ongeregtigheid nitapnwen. Gij wont tot lint mention van een mouw Ministe- sms ad„g„„ji
gei-eed om, zoo zij maar weten /one, nm hint.
•
wol, dat zij lieg,en en batmen en verlei- fie, dat liij evenwel nog niet nedium
awls us allee to schikken, en die ilia hob.
En int dint gij !du Nicolas die sehens den, ea niece minder doen, dim do ea.* heel; De regering heat but land in gevenlit nip
voort te baleen. Voisin zijn er, die ring, oven ale' elk under lemma; die in des Remo Donn, die gebeden heed: arm
aftleelingen verdeeld, en deed en gown
zijnen kring predikt, mazy redigeen brn dat enure discipelen Crin mogton zijn- ender bevel van voorname generaals ge. en volgens di
henna' landen ‘gelmél op'<Indies wil
verkoopen, of voot een deel willen laten vendien twit Mad, ik ll'iteldee genoemd, en toil, dat zij elkattiler lief heliben
Acid, din de opstandelingen zullen en- reeds digt hsij
verhouwenspo ale men verkiest. Zeer dat do taak schijnt te moan vervullen,
Eitult•lijk hat gij mij karakteriseren, venom De Rnpitein Generaal van•Ma.
itingen*i ur mij de bekendwording al. ant aan to toonn, tot welke langlieden of zendt mijne Phototype Amerika en drid heeft alle zainenkomsten van het
eit
deilVetgt
Gen. Sn
hier met den jeugdigen, Presbyterman- en verwaandheden inemselten vervallen de wereld den; MO ver 'non uw bled volk verboden.
Ohba predikant van deze streek. Zijn kunnen, in den imam van vrooinheid en lezen toil. Ik moot it echter daarvoor 'Te Sevilla is een voorloopig griever,- naar WAWA
godanuefitige ijver, gepaard met groom getronwheid. Onulat ik weet, dat er mijnen <Tank bentigen, en verblijd inij, nement gevnimd, dat Espartero totPre- dent te vorm
gaven, Av.ingt hooganting af. Hij eon- nnkruid onder de tarwe is, bevreemdt dat gij met owe Photographisten eon sident benoemd nett Er wordt gezegd, zenden, tot
deinegenwoordig reeds acht dagen af, mij dat niet van anonym° lasteraars, kunst beproefd hebt, mu mijn heeld te dat du opstandelingen 14,000 soldaten
dien Sum;
tii,t,godBdieintoefiningen. Men begint timer dat gij n lent gebrniken ale een nemen en to verkoopen. Is het den zoo stork iljn, en 11 oorlogsrimpen mot vijf
- Do Ifni
daskinst eon biduur,opgevolgtil door machine, om die veilniskarren door de goed getrofibn,-en draagt men nu een duizend oestrogen bebben.
omwenin werking t•
pi:milking; waarna men ninon tijd af- wereld te voeren, begrijp ik niet; want schoon en roemrijk beeld van mij door teling breidt rich nicer en meer slit.
zgril,ert, pin to spreken on te hidden met ik lcan niet gelooven dat het n onbekend het land? Dat mag het publiek beoorDe Koningin, die to San Sebastian van Omaha.
degeneu, die. onder hunne zielsbelaugen is, dat, personen die de TDrelder karak- deelen, zonder dat ik or over spreek; was geweest, wilde near Madrid gaan,
I
n de j
gebiftgebigijai. ..Na tine verversching iii teriseert, en zaken, die hij verbreidt, ge- maar nu geloof•ik dit, (let allen, die mij tion de wegen door den vijand beget in amen Su,
th iábiïdaw onder do buumen, gunmen heel andets beaten, dan de Whehler kennen, en in Amerika, en in Nederland, vindende, gang zij weder near Sebastian
te liebbed,.wordt,de dag- gesloten met ons wil doen gelooven.• In dat geval geheel op de hoogte zijn, ons te kunnen tormj. Overal worth:Espalier° ale Pre- 'lumen, Zij
eelici;korte'prediking en een toespraak headt gij eene aware verantwoordelijk- oordeelen over de bevoegdheid der Ph°. Indent uitgeroepen, on do revolutionamen paarden, 47
dper min auder•predikint. •Zijne nabu- held op u, dat gij lengen on laster Yen tophobisehe Photographisten, en den eischen dat Isabella afstand van den
.ri.g°'asnbtsgenooten' helpen hem in, het breidt, haat en vijandschap kweekt, en Itandel van Doniln6 van der 'Warp. Be- troon zal doen, ten behoove ran haren koren, 11,26
werk. Endit nu, geschiedt in den tijd onkundigen en eenvoudigen verleidt.
halve dat het te Verwachten is, dat Ave' zoon, on dat zij de Cortes lafteen zal roevine}
vat), de .grootste zomurdrukten, de bezelOns iets te linemen.
klandizie er niet door gal vermearderen; pen, DM de zaken des lands Ai beteren :mere
1,:100 acres
van tirwegrond en du arbeidzame
Gij plaatst het schrijven van eenen zijn self in BMA. gesteld, om te mogen voet to brengen.
misogsting der tabaksplant !De aanzien- stamen lasteraar, die Dn. 13rummelkamp aannemen, dat elk lichtbeeld dat uwe
- Edwin
Bravo 'en andere minister); zijti near
lijke deelneming is opwekkend, doch doet voorkomen als een partijman van liehlechusee liehtschrijoers ons voorti Prankrijk vertrokken. Prim, she leider beep, twee p
merend en verblijdend is bovenal Gods eene vrijzinnige rigting, die in de Kerk geven, misleidend en valsch is; omdig van den opstand hen. net de verbanne• imo die st,
zegen tb,. bekeunng over der° zelfeer• niet moest worden geduld ; dim nee die menschon de kunst der photographie ne Geneinals
Cadix, die alien de re- L...
.
loochen idoyergaderingen.
vrijzinnigheid, die gelijk meat net on- Met yentas:II, en Well maar voortgaan, válistitnegunstigen, een bijeenkomst ge. "ij ne nay"'
• Wintinitedagen had ik het voarregt regtziningheld,zeo ultimo vatten do on. bedriegelijkomadeaturen te leveren. • • • had, ant melt ook, met vele andere vane goblet, 0111 1
lAeporpárdig te zijn; inijn harte werd kundigen het op, en we moeten zij het
Nu:domind van der Werp ik evil ti name plaatsen, ten gunite der revolt:tie :snap af te
verievesidigd en . ik Aiwa gewekt die opvatten. Nu weet gij zeer goed, dat Ds. geen harde weorden niter de omen wet, verklaard heeit.
predikers out deze gemeenten lief te heb- Brummelkamp ten volle instemt met de pen, man herinneren an het Ade gebod,
In lict zuidsoosten des rijka zijn spoor- d
vaensta
no
d,
te
eer?
burl...IA.)4:de° personen vroegen de . leer dur Gereihrin. kerk,-en tevens weec en it de vraag doen, of gij ti goed zeker wegen opgebroken, telegraaf-lijnen vervotinedb,der gemeente; en line° belij. gij, dat men hem itiernitnd o, zijde kan zijt, dat gij met Ay streven: "Sehettren woest, en spoedige eommunica ie afge- oon vennaal
déhiii van zonden, van dome naar verge- j zetten, die gin 7.00 geheel met opofih. verdeel", de zaak des Moron en den op. modem De opstandelingen belegeren die inrigtinp
ving, en hope op Gód in Christus, ban- ring, genii van atotiblijke belangen, ann honw der broederen dient. Weldra Mndriken helnon een proklainatin nit- - Gen.
.
den kilsjdenap veler hallo, en voor- &Ken des Ileeren heeft gewijd abs worden wij, gij en ik, van het tooneel •genardigd, waarin zij zeggen dat, wan' tot half Oct
al i'sr dó harten van °mils° moeders, die hij. En toch laat gij dien ijverigengod- af geroepen, en wij staan voor den Reg. neer zij overwinnaars worden, bun toe- To So.
menene
alleen eigen man het vnielingen en getrouwen dienstknecht ter-on voor den Rogtor slechni, zoo konistige•koers, in betrekking tot de remoederhart, worstelende het behoud Loiterer' on als een onwaardigen ketter wij niet liefgehad hebben. Leeraars goring des lands, door ragmen° stem- Cali heeft n
harer zielen zochten. Vaak gevoelde ik tun toon stellen, en stelt hem door de der afgescheidenen! butt ons elkander nung zal worden beslist,
to aardbevit
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ren. Min zegt .algemeen, dat hij een zij zich nisi om anregtzinnicheid, maar digd ; op de Klasais, en—Dijketerhuis groote gevolgen ken liebben. Onder de het Huis gaedel en goedaardig man. is, en dat bij om bijzonders oorzaken van de Kerk in werd geregtvaardigd ; op de Prov. Vet'. regering van Koningimi Isabella,is Spanje
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gers geheel vreemd zijn :Len het ontvan• 't Kruis, die. gij, door uw verlaten en te- boosheid met den zwarten walin linnner Concha is door de Koningin benoemd ten noorden
gee van landverhuizers, zoo zijn ze tech rtigkeering tot (le Week, veroordeeld ongeregtigheld uitapnwen. Gij wed, tot bet vormen van eon nieuw ?airtime. sag, aangevs
gereed can; zoo zij maar weten hoe, ant hebt.
wel, dat eij liegen en lasteren en verlei- ne, dat hij evenwel nog Met gedaan
*kb in idles te schikken, on die niet heb.
En nu dient gij niet slechts die Bohm den, en niets minder doen, dan 'do zaak heat.. De regering heeft hut land in gevecht Vo
ben,, voort te helve. Velen zijn er, die ring, even als elk under leeraar, dia in des Reeren dienen, die gebeden heeft drie militaire afdeelingen verdeeld, en dood on gem
hunne • linden 'geheel op ea-edict willen zijnen kring predikt, maar redigeert bo- dat glue diecipolen 66n mogten zijn— onder bevel van voorname generaals ge- en volgens ,
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godvruchtige ijver, gepaard met groin° getrouwheid. Omdat ik weet, dat er mijnen dank betuigen, en verblijd mij, nerhent gevolind, dat Eapartero totPre- dent te von
gaireep divnigt hoogachting af. Hij eon- onkruid onder de tarwe is, -bevreemdt dat gij met nwe Photographisten eene sident benoemd heed. Er wordt gezegd, zenden, tot
cleitlegenwoordig reeds acht dagen af, mij dat niet van anonym° hulternara kunst beproefd bebt„.om mijn beeld to dat du opstandelingen 14,000 soldaten
tnt,godedienstoeftningen. Men begint maar dat gij n hat gebrniken • ids een nemen en to verkoopen. Is liet dan 700 sterk zijn, en 11 oorlogséhepen met vijf dien Staat.
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,,,,, .
0.0,
010•000,101;;Ii. not-riool fin neer 110 110~d hold flp0 P1100 'Mein ultgeromien, en de revribitionniven pantelen, .1•4. ,
AlttIJA C. H., Vidiazia,

/7

Holland Historical Trust Caw'
of the

• • "--• en tie 1, 1/04 ueiák; CI
tars vour.
geten genuine!' !
leer crer Gentle. Kerk. Een reeks van I wit;
Ireelittin). de nabijheid bij do Markten en bidee ik in liefde en hoogaehting,
- "Dat ik ter goeder tronw on wetend" don opstand.
j
met
vrucht
die
leer
verjaren
heeft
In
bit
den
Oceitaii,
met
tIe
gelegenheid
van
Uw
n
hartglijk
liefhebbende.Breeder,
I
De lempe., eei.
kondigd, en op alle kerkvergaderingen, hen;
vervoer per spooe en per water, bevreA. C. 'VAN% ALTE.
als de uitdrukking van zijn geloof bele- "Dat ik,ZEd. lid en mij leeraar noemen- dat de Italianen
'iligett mu moue en weer met de pleats
nieuweling to zijn, te idenw monarchic onde
voor cone nederzetting; zoodat ik geen OPEN BRIEF AAN DS. D. J. VAN DER den. Dat alles weet gij zeer goed,—en de, toon, eon
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WERP.
"Dat ik to veel nit nienwsgierigheid II, gewezen kon
de lage taster hem indirect en direct toeoptionw,ender Gods zegen. Ik vertrolaw,
Marcie Broeder !
dick. Ik denk gij incest gehoor geven gevraagd heb, nine] dan mijn oordeel naamste bewerk.
det reloNederlanders danken zullen voor
on dat de rebel!e
Het is thaws ongeveer 25 jaren gele- er aan,als er nog een christelijk geweten kon bevatten ;" en?.,
deze. 'onening.
beginselen sleet,
DC drie eersto Zondagoi heb ik nu den, dat ik voer de eerste maal ii in het in im spreekt, dat zulk doen an ellendig
Heb do goedheid, run dat lid, dien brniken.
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ehristelijken man, die het publiek vitaegepredikt, ender eon diep gevoel van dat toen noemde: oefenen. Do woor- heid moest er niet de kroon op rotten.
kert, dat ik hen, zoo als hij nuj karakteHet Mince!.
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koinat: liet is een groote zaak, met vrienden wil, zal ik nu spreken erode rika niet respecteert, on met vader A nooit geavenaarde•mensehenkennis dal
— Koning
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te le Amite; en met de planting dadedie ik hem gedaan heb;—hob de goed- zegd, dat Prides
lijk bet zoete der instellingen van Gods gij tot inleiding ewer preek, en maaktet In Nederland is hij een der meest
heid, dien intnemendenden christelijken kan en Legeort(
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bier 'dan .00k als het eenige middel ter Hithnizermeden, Spijk, enz., had pleats beter Wist, of hebben teregtgewezen, in- weten: teat ik te gelooven beb van v:In "Vredes Conger
denken
Opbéerieg.:. Ook geloof ik, dat de wor- gehad, en Levees van eene gemeenschap dien hij nit kwandsprekendheid zoo schrijven over de Xérk, — en te.
den to Bern, Ze
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— Sir John
schouwspel geeft aan de sweeten, waar- uwe terugkeering tot het lidmaatschap plaatst gij het maar, om het do wereld hoor. Doch omdat de inonymus een Gouverneurphdologus
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plants van Lord
ijverigbesieden van tijd, tut Imisliondo. dat gij gedwaald hebt,. toen gij daar de tank te moeten vervullen, om lengen ne onvatandigheid, gaarrie onderrigt
— Volgens •
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In stroomen'van woorden, waanzin zij zijt toegelaten. In Interim tijd hebben vier, niet seer rustige, leden hebben hem
tot Mikado tan
WE w. Reclakteur,
zelva weinig. verstaan, ten minste aan wij murder, kennis ran idkander beko- verdacht van afwijking in de leer,--en
inen,—en oho:hone ik juist niet zeggen die zaak is door de Synod° beaindigd. Uw u liefhebbende Breeder's ermie
anderen weinig bepaalds inededeelen.
B. Da SEW.
De lanilbezetters alhier. zijn:-gesehikt kan dat wij ooit bijzonder sympakhisenr. "is Ds, de l3eij dat vergeten? den zijn
en hulpvaardig, en zoo zij zelven niet den, weet ik tech ook niet antlers, of gij de nflicinelo stekken disponibel om de
deer sebulden gedreven worden, willen licht ow-co:Ink ingestemd met de leer, ketterij van Dijksterludit (Teter to
14
•zijlearne land geheel op.crediet geven. dienat en tueht, zoo als die nitgedrula is inaken." Need, Ds. de Beit went zeer :
—
Beide Huize,
weet
Yered within gaarne een greet 'pilot:lie in de alondeBelijdenisSelnin en enKerk. good wat er van de zaak is,
GEM:CUTE OMWENTELING IN
men Maandag,
.1/4,inInin land om de bent laten bearind- orde, en in &Olin Afg. Kerk is betracht. het geheel enders dan de Wookter. En
SPANJE.
.
In den Senaat
di1/26. ; 4n. geven zij land, het vee en note Na een twintigtal jarad le kerk teimobben wet is er .dan nu van die kntterij?
Gem Eapartero door de Revolutionairem rum, (gennog:
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van
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gij
eén
gereediphappen
ter
bearbeiding,
Dijksterhuis
werd
door
eenige
:eden
Ds.
a,ige
tot President uitgeroepene
en ook lane vrije woning. Een hem. Bar- eene vereenig,ing in Amerika, die in 1857, beschuldigd, dat hij in strijd met Zenbehandelen,) el
noon iix CIPSUNDXLINGVN
rater dringt er seer op aan, orn niet O p lulelr verlangen om vereeniging met tlag 2 had gepredikt, dat hij bom-edetwee minder
IIELB0.1011).
•.korsi.jjdïdan is het de gewone tijd cm de Kerk in liet Vaderland, doer de Sy- noted had, dat het vooral het kruis van
waordig De
ante Imntrakten to maken,) door 8 MM' node te Leiden Idea ken warden erkend, Chelan& was, dat ons de vreeselijicheid
WM MOO sedert eenigen tijd vieesde aan, om tot t
kende Hollanders zijn land onder zijne die hear verzoek slechts boor kennisge- of godonteerendheid der zonde deed
diréotie om de helft to laten bewerken, ving aannam ;—enne vereeniging, wear- kennen. Die zaak k wain op den kerke- is geheurd. Tai Spanje heat thans een met een room
voor, één, of voor twee, of voor drieja- van de Synode van 1806 geloofde: "dat read', e&—Dijkstorlinia werd geregtvaar- omwenteling pleats, die voor dat land ging tot 16 N
ren. Men zegt *algemeen, dat hij een zij skit niet oni onregtzinnigheid, maar digd ; op de iClarncin, en—Dijksterhuis great° gevolgen kan liebb.en. Onder de het Huis gen
bijzondere oorzaken van de Kerk in werd geregtvaardigd ; op de Prov. Ver- regering van Koningin Isabella,is Spanje
edel en .goedaardig man, is, en dat hij
geed doen zal aan dezulken, die niet Amerika heeft afgescheiden." ik neem gadering, en—Dijksterhuis weed ent' tot zulk eon laagte van burgerlijke en was, lokte dit
trouw en vlijt zijne landen willen bear- de mogelijkheid aan, dat het mi in Neder- vaardig; op de Synede, en—Dijkster- godsdienstige slaverbij gezonkenidat het doch men 13e
beiden, en dan wil hij tegelijk kontralc- land onbekend was, det gij it met de Inds werd, bij mondvan eene Commie- nu eigenlijk niet meer dan een aanhang- October te vei
terainerdezulken voor lb0 nicked; elk, aanneming van het beroep dier veree- sic, door de Synode gezonden, geregt- sel van Rome is. Onlangs sloeg zij voor,
— De Wet;
duidelijk een te wijzen, bij hot kentrakt niging afscheiddet van—en vaarwel vaardigd. Ziedaar, engelen en men- om den Pas bij te staan in het handha•
eluiten,sdie elk kan aanvaarden, zog ver =din aan eene kerk, die gij, na vroege- schen, en christenen in Amerika, die met ven zijner wereldlijke magt, door de ge: heeft een reach
zij'daay,toii magtig zijn, voor 410, per re dwaling en terngkeering tot hear, dat Riles onbekend zijt, den ketter van wapende troepen van Span». Hetmet Crook dank te
akker •een dollar betalende bij de nail- cow reeks van jaren feitelijk voor de den Wachter I Redaktenr gij hebt wel 'er nu near, dat zij die zelf ten hoogste de gemaakt 11,
lets otérige op interest. Zoo Ware Gereformeerde kerk hebt .erkend, de geschiedenis niet mede behandeld, noodig sal hebben.
eraljn„ ie nu zulk een aanbod willen, maar kan nog niet verklaren, hoe gij in main, weet tech wel zooveel dat de
De berigten uit dat land' zijn als nog heden der Ind
— Een IS
kuinienzij fialereinliating v ragen.Wan- Amerika zijnde, me nog kunt sluiten Wachter one gruwelijk misleid; ale of vi rsehillend, on het cone spreekt liet annear persona van levensmiddelen moeten voor liet onbijbelsche en ongereformeer. hij' ons den indruk geeft, dat cone on- dere S01118 tegen, waarom men alles nog heeft in een g,
ivorden, voorzien, wil hij hieraan helpen. de van ileum afscheiding, als die bier trouwe kerk den kettersehen Dijkster. niet voor waarheid knmi lionden doch non gedood e
Vele zulke gelegenheden zonden er niet lusift plants gevonden, en line gij kunt Ws delft. Ik bogrijp niet, wet:if ho- wi; (linden dan ook slechts mede,wat wer- •
— Vijftig
keratin& zijn. Daarom verzoeken wij de voortgaan, zulk eene Rehearing to die- wegen ken, om ti te laten gebrniken als kelijk been, elflatR
Zattirdag
doe
Neder4ipdanhe bladen, duo medeilee- lien, die toch geen beteren grond been, de maim., of locomotief, waardoor die
Al do ministers hebben lnin ontslag
/big over te nemen. 011ichoon de bur- dan do afacheiding der gemeenten onder ellendige monsehen den gleed lmnner ingediend, dat ook aangenomen is. Jose scheidene lion
gers gelicel I Vreeind zijn aan het mavenKruis, die gij, door uw verlaten en to- boosheid met den zwarten walm hunner C011011:I is door de Koningin benoemd ten warden v
gee van leedverhuizeni, zoo zijn se toeli rugkeering tnt. de Kerk, veroordeeld ongereg,tigheid nitspnwen. Gij weet tot liet vormen van een nieuw
sax, aangevall
gereed om, zoo zij maar weten hoe, om liebt.
dat hi; evenwel nog met gedaan
wol, dat zij liegen en lasteren en yodelzich in slice te schikken, en die niet hebEn nu dient gij niet sleeks die Rehm - den, en niets minder doen, dau de zaak heelt. Do regering heeft het land in govenbt VOly
ben, Ito* te helpen. Velen zijn er, die ring, even ale' elk ender leernar, dia in des Hoeren dienen, die gebeden heed.: drie militaire afdee ingon verdeeld, en dood on gown
huid.
m Inden ‘gelieél ap crediet willen zijnen kring predikt, maar redigeert bo- dat zijne discipelen 6én mogton zijn— ender bevel van voorname generaals ge- on volgens di
verkoopen, of voor een deel willen Wen vendien een blad, de Wachter genoemd, en
dat zij elkander lief !Ribbon
steld, die de opidandelingen zullen can- reeds digt bij
verbouwen,4zoo ale men verkiest. Zeer dat de taak Reldjut, te moeten vervullen,
Eindelijk laat gij mij karakteriseren, valid]. De Kapitein Generaal van-Ma— Gen.
aingenitain is mij de bekendwording al- om aan to toonen, tot welke linigheden or zeigh mijne Phototype Amerika en drid heeft alle zamenkomsten van het
dei Wetgeven
flier met, den jeugdigen Presbyterian- en verwaandheden monschen vervallen de wereld door, zoo ver men uw bled volk verboden.
abliép predikant van daze streek. Zijn kunnen, in den naam van vroomheid en lezen wil. Tic moot it echter daarvoor ' Te Seeilla is een voovloopig gouver- naar Witshin;
gocteruchtige ijver, gepaard met grooto getrouwheid. Omdat ik weet, dat or mijnen dank Lanigan, en verblijd
nernent gel/mind, dat &muter° tot-Pre- dent te verso
gave% 4,Wingt bodgachting af. Hij zon- onkruid onder de tarwe is, .bevreemdt dat gij niet awe Photographisten °ono sident benoemd heed- Er wordt gezegd, zenden, tot I
deittegepwoordig reeds acht dagen af, mij dat niet van anonym° lasteraars, kunst beproefd hebt,- om mijn beeld te dat du opstandelingen 14,000 soldaten
dien anat.
tnt,gedsdienstoeftningen. Men begint maar dat gij n teat gebrniken nix een nemen en to verkoopen. IR het dan 7.00 sterk zijn, en 11 oorlogsehopen met vijf
— De 1 rid
den deetilet eon biduur,opg.evolgd door machine, om die vnilmskarren door de goed getroffen,—en draagt men nu een ditizad matrozen hebben. De oilmenin werking t.
waarna men eeingen tijd af- wereld te voeren, begrijp ik niet; want schoon on roemiijk beeld van mij door teling breidt zich nicer en moor uit.
sender; pin to spreken en te bidden met ik kan niet gelooven dat het u onbekend liet land? Dat mg het publiek bermeDe Koningin, die te San Sebastian van Omaha.
deg.eneu, die, sander hunne zielsbelangen is, dat personen die de Wachter karak- deolen, render dat ik er over spreek; was geweest, wijde naar Madrid gaan,
— In de t
. ebp
',-Na Celle vervinsching. in teriseert, en zaken, die hij verbreidt, ge. miler nu geloof ik dit, dat alien, die mij doch dc wegen doer den vijand bezet
•ié sba&i1onder do batmen, genomen heel ande:s bestaan, clan de Wachter kennen, en in Amerika, en in Nederland, vindende, gum zij weder near Sebastian in dozen Ste
ce liebbeu'E tvordt‘de dag: gesloten met ons wil doen gelooven.• In dat peal geheel op de hoogte zijn, ern te kunnen tent* Overal welt Espalier° als Pre- dianen. Zij
wee r.; keno prediking en een toespraak laadt gij eene zware verantwoordelijk- oordeelen over de bevoegdheid der Pho- sident uitgeroepen, on de revolutionairen paarden, 4'7 s
doer ea ander .preclikánt. .Zijne nabu- heid op u, dat gij leugen en laster ver- tophobische Photographisten, -en den eischen dat Isabella afstand van den en hebben v
.r•;ge.a;nhtsgenuoten helpen hem in, but breidt, haat en vijandschap kweekt, en handel van Don4né van der Werp. Be"• troon zal doen ten behoeve van haren
koren, 11,20
yerk. Endit nu, geschiedt in den tijd onkundigen en eenvoudigen verleidt.
halve dat het-te verwachten is, dat need soon, en dat zij de
' Cortes bijeen zal roeandere
vrtel
van,de.geootate zomurdrukten, de beret
Om iets te noemen.
•
klandizie er niet doer zal vermeordereu; pen, on; de *liken des lands o beteren
brmo acres Ii
ding. Qan tárwegrond in de arbeidzame
Gij plaatst het schrijven van eenen zijn wij in staat-gesteld, om te mogen voet te' brengen.
inoggsting der tabaksplant We aanzien- stonten lasternar, die Ds. Brummelkamp aannemen, dat elk lichtbeeld /bit uwe
— Edwin
Bravo "en andere inlanders zijn mew
lijke deelneming is opwekkend, doch doet voorkomen ale een partijman van lichtschuwe lichtschrijvers ens voorti Frankrijk vertrokken. Prim, de leider heeft twee p
roerçl en verblijdend is bovenal Gods eene vrijzinnige rigting, die in de Kiwk oven, misleidend en valsoh is; omdat van den opstand heeft inet de verbanneaan die stai
zegen Mt. bekeuring, over deie zelfver- niet moest worden geduld; dus eene dis menschen do kunst der photographic ne
to- Cadiz, dill; alien de relimeimegthie:Vergaderingen.
vrijzinnigheid, die gelijk staat met en- niet verstanh, en tech maar vooetgaan, vOltitiebegunstigen, een bijeenkomst ge. hij de nitro.
• ge nmeate,dagen had ik het voorregt egtzierugheld,zoo alums vatten de on- bedriegelijkeiem icaturen to ,leveren. *:* had, dat zich ook, met vele andere wow- gelast, ont
tdgerijoerdig te zin; mijn harte' werd • kundigen het op, en zoo moeten zij het
Nu, doinin6 van der Werpt ik wil tm naine plaatsen, ten gudite der revolutie schap at' te
verjavendigd en. ik -weed gewekt die opvatten. Nu weet gij zeer goed, dat Ds. geen harde woorden near de ooien wee; verklard heeft.
van nog een
prodikers en deze gemeenten lief te heb- Briunmelkamp ten voile instemt met de pen, maar herinneren rum liet fide gebod,
In het zuid-oosten des rijks zijn spoorde
stad, ten
ben. Veettien, personen vroegen de •leer der Gereform. kerk,—en tevens weet en u de vraag doen, of gij u geed- zeker wegen opgebroken, telegraaf-lijnen vervec.ii:bededer gemeente•, en hunne bell} gij, dat men hem niemiind op zijde kan alit, dat gij met uw streven : "Selmer en woest, en spoedige communicatie afge- 000 vermaal
dents van zonden, van dorst naar verge- rotten, die zich zoo geheel met °path- verdeel", de zaak des Hoeren en den op. sneden. De opstandelingen belegeren die inrigting
ving tmdiope op Gad in Christus, bear- ring, sells van stoffelijke belangen, aim bonw der broederen dient. Weldra Madrid, en hebben een proklainatie uit—Gen»
den.. lijdaelutp iii veler harten, en veer- de'Kerk des Hemen beeft gewijd als worden wij, gij en ik, van het tooneel gevaardigd, waarin zij zeggen dat, wan- I tot half Oct
al in: de barten van eenige moeders, die hij. En tech laat gij dien ijverigen,god- af geroepen, en wij staan voor den Reg- near zij overwinnaars worden, bun toe— To So:
met cane telde, alleen eigen man het vrnatigen en getrouwen dienstknecht ter—en voor den Regter slechts, zoo komstige.keers in betrekking tot de remoederhart, worstelende het behoud lasteren en als een onwaardigen ketter wij niet liefgehad 'hebben. Leeraars gering des Ian e, door algemeene stem- Cal,, heeft n
barer zielen zochten. Vaak gevoelde ik ten toon stollen, en stelt hem door de der afgescheidenen laat ons elkander ruing zal worden beslist.
to aardbevii
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